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Company Programme - Danmarksmesterskabet i 
Entreprenørskab 

Afholdes onsdag den 27. april 2016 I Industriens 
Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 
København V. 

Industriens Hus ligger overfor Rådhuspladsen - ca. 
en kilometer fra KBH Hovedbanegård.

Danmarksmesterskabet i korte træk
Konkurrencen afvikles over én dag. Hvert 
deltagende team stiller op i ét af de fi re spor Science 
& Technology, Society & Globalization, Business & 
Service eller Trade & Skills. 

Der deltager et fastlagt antal hold per spor pr. FFE-
region. I alt op til 52 hold. 
 
Det vindende team vil blive udvalgt af et 
dommerpanel gennem følgende fi re faser:

1. Teamets rapport.

2. Præsentation på scene med max. 5 deltagere 
Præsentationen varer max. 4 minutter.

3. Hvert team skal gennemføre 5 min. interview 
med dommergruppen på deres stand (max. 5 
deltagere og én rådgiver). 

4. Teamets medlemmer vil uden deres rådgiver 
blive interviewet med afsæt i rapporten af 
dommerpanelet i 15 min.

Dato og sted

DM i korte træk

Antal teams

Fire faser i be-
dømmelsen
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Alderskrav

Antal deltagere 
pr. team

Produktet

Registrering og 
betaling

Vindere

Præmiering

Regler for deltagelse
Alle mellem 15 og 25 år kan deltage i Fonden 
for Entreprenørskabs Company Programme - 
Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, men 
kun deltagere mellem 15 og 21 år har adgang til 
internationale konkurrencer (ved deltagelse i nationale 
konkurrencer må man ikke være fyldt 25 år den 31. 
december i deltagelsesåret, og ved internationale 
konkurrencer må man ikke være fyldt 21 år den 31. juli i 
deltagelsesåret).

Der skal minimum være 3 deltagere og maks. 5 
deltagere i et team for at kunne deltage nationalt og 
internationalt. Vær derfor opmærksom på, at vinderen 
skal kunne stille med 3 elever i alderen 15-21 år til 
europamesterskabet.

Man må gerne deltage fl ere år i træk, blot idéen er ny, 
og konceptet ikke er overtaget fra et tidligere CP-team.

For at kunne deltage kræves desuden:

1. At samtlige elever i teamet er registreret i Company 
Programme på www.ffe-ye.dk. 

2. At skolen har betalt deltagergebyr på kr. 2.000,- pr. skole pr. 
år. 

                       
Til DM kåres samlede vindere af første-, anden-, og 
tredjepladsen på tværs af spor. Derduover kåres der en 
vinder pr. spor (Science & Technology, Society & Globa-
lization, Business & Service og Trade & Skills). 

Vinderne kåres på baggrund af dommerpoint og dom-
mervotering.

Vinderholdene præmieres således: 
- 1. pladsen: Gave, pengepræmie, deltagelse i 
   EM (forudsætter deltagelse af holdets lærer) 
- 2. pladsen: Gave og pengepræmie
- 3. pladsen: Gave og pengepræmie 
- Sporvindere: Gave
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Formelle krav til 
rapporten

Krav til teamets rapport forud for DM 
Forud for DM skal FFE have modtaget de deltagende 
teams rapport. Rapporten videresendes af FFE til 
dommerne. 

Kun de elever, der udgør teamet, når rapporten 
indsendes, kan deltage i DM.

De følgende krav bør efterleves minutiøst, idet der 
i et indledende gennemsyn vil blive fratrukket 2 
point pr. mangelfulde punkt forud for DM. En samlet 
fratrækning af 10 point diskvalifi cerer teamet fra 
deltagelse i DM, og pladsen går videre til nr. 2 fra 
regionsmesterskabet.    

1. FFE skal altid modtage 1 eksemplar af rapporten 
pr. mail. Rapporten skal fremsendes som ét samlet 
dokument - dvs. at forside, regnskab mm. ikke må 
sendes som særskilte fi ler. 

 
 Deadline for indsendelse af rapport er 31. marts 

kl. 12 på ung@ffe-ye.dk

 2.  Rapporten skal være på dansk. 

3. Format: A4.

4. Bogstavstørrelse 12 pkt. 

5. Antal sider: Forside + 10 sider inkl. bilag.
 Rapporten må max. være 10 sider med skrift på den 

ene side. Siderne i rapporten skal nummereres ekskl. 
forsiden, inkl. bilag. Alle sider ud over side nr. 10 
fjernes inden dommerne modtager rapporten. Dvs: 

    Side 1 = indholdsfortegnelse mv.
    Side 10 = den sidste side dommerne modtager.
             
6. Forsiden skal indeholde:

− Teamnavn
− Navn på spor
− Årstal for deltagelse
− Navnene på teamets deltagere
− Rådgivernes navne og virksomheder/institutioner Side 4



(hvis sådanne fi ndes)
− Navn på den skole, som deltagerne kommer fra

7. Side ét skal indeholde:
− En indholdsfortegnelse

8. Rapporten skal som minimum berøre følgende 
punkter:
− Beskrivelse af idégrundlag
− Beskrivelse af idé/produkt/ydelse
− Beskrivelse af idéens målgruppe
− Vigtigste konkurrenter
− Leverandører
− Salgskanaler/distribution
− Opgavefordeling i teamet 
− Oprids af markedsføring, herunder valg af 

teamnavn og grafi sk identitet/logo
− Budgetter, priskalkulationer, regnskab 
− Kortfattet redegørelse over teamets og idéens 

udvikling

Der må gerne indgå fotos af idéen/produktet/ydelsen.

Rapporten skal være proffessionelt præsenteret. 

Teamet har desuden mulighed for at indsende 
afsluttende rapport til FFE senest i maj det pågældende 
år, såfremt der ønskes diplom for det samlede forløb. 
Se krav til formalia for at få afsluttende diplom på www.
ffe-ye.dk. 
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Rapporten - 
bedømmelse

Scene-
præsentation

Bedømmelse af rapporten
Rapporten skal være professionelt præsenteret. 

Et maksimum på 150 point kan gives af dommerne. 
De 50 af disse point er sporspecifi kke. Det vil sige, at 
bedømmelsen rummer spørgsmål og kriterier, som er 
særligt relevante for det spor, teamet stiller op i, og at 
der for disse spørgsmål er 50 point på spil. De øvrige 
spørgsmål og kriterier for rapporten er fælles for alle 
spor, og her kan der således opnås en pointsum på 100 
point. 
 
Bedømmelseskriterierne kan fi ndes på ffe-ye.dk

Udeladelser eller forsømmelser i forbindelse med 
efterkommelsen af de oplyste krav til rapporten trækker 
ned i bedømmelsen. Det skal pointeres, at rapporten 
SKAL være lavet af medlemmer af teamet - der må ikke 
bruges professionel hjælp.

Scenepræsentation

1. Max tilladt tid på scenen er 4 minutter.

2. Stil: Professionel, der dog ikke skal forhindre brugen 
af humor.

3. Præsentationsgruppen må bestå af de samme 
deltagere som ved DMs øvrige bedømmelser og 
må ikke overstige et antal på 5 personer, men det 
er ikke et krav, at hele teamet er på scenen. Teamet 
diskvalifi ceres, såfremt der optræder andre på 
scenen end teamets max. 5 medlemmer.

4. Selve præsentationen bør dække alle relevante 
aspekter af teamets aktiviteter - dog er økonomi ikke 
obligatorisk. Side 6



Indsendelse af 
præsentation 

 5. Visuelle hjælpemidler skal laves og betales af teamet 
selv og tydeliggøres i teamets regnskab. Eneste 
tilgængelige hjælpemidler på scenen er PowerPoint- 
eller Prezi-præsentation samt mikrofoner (2 
mikrofoner til deling i teamet). Video må ikke erstatte 
den personlige scenepræsentation, men en kort 
video må gerne vises som en del af præsentationen. 
Præsentationsgruppen skal personligt præsentere de 
relevante emner.   

Præsentationen skal sendes til FFE forud for DM på 
 ung@ffe-ye.dk eller på en USB-stick med posten. 

Deadline for indsendelse er 12. marts kl. 12 
 
• Præsentationen skal fremsendes som én samlet 
fi l – husk også at medsende eventuelle videoklip og 
lydfi ler som selvstændige fi ler.

• Gør I brug af video eller lyd i præsentationen, skal 
der oprettes link til videoklippet/lydfi len på slidet, 
så det aktiveres automatisk, når I klikker fremad i 
præsentationen.

• Video skal være i WMV-format (Windows Media 
Video)

• Lyd skal være som mp3-fi l

• Præsentationen må max. fylde 50 MB

• Husk at sikre jer, at præsentationen uden problemer 
kan afspiller på pc!

Overholdes retningslinierne til præsentationen 
ikke, vil FFE fratrække 10 point ved 
Danmarksmesterskabet!

Det er ikke muligt for virksomheden at foretage 
ændringer i præsentationen, efter FFE har 
modtaget den. Til DM er det muligt for teamet, inden 
scenepræsentationerne går i gang, at gennemse 
præsentationen. Side 7



Bedømmelse af 
scenepræsenta-
tion

Stand

Standmål

Bedømmelseskriterier:
Et maksimum på 100 point kan gives af dommerne 
for præsentationen. Bedømmelseskriterierne for 
scenepræsentationen er fælles for alle spor. 

Bedømmelseskriterierne kan fi ndes på ffe-ye.dk.  

Udstillingsstand 
Om morgenen, inden mesterskabet åbnes, skal teamet 
dekorere den stand, der stilles til rådighed. 

Standmål
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Standinterview

Standen skal indeholde:
− Teamnavn og logo
− Organisationsdiagram
− Navne på sponsorer
− Navne på rådgivere
− Ide/Produkt
− Reklamemateriale

Der stilles ikke et bord til rådighed på standen. Hvis 
teamet ønsker et bord, skal det medbringes. Bordet må 
ikke overskride standarealet. Der er spotlys på standen.

Standarealet må ikke overskrides, og FFE kan bede 
deltagerne fjerne standmateriale, såfremt dette er til 
gene for arrangementet. Går man ud over de oplyste 
standmål, har dommerne ret til at give strafpoints ved 
bedømmelsen.

Se tidligere eksempler på standopbygninger på ffe-ye.
dk.

Standinterview
Der må være max. 5 deltagere til stede ved 
bedømmelse af standen. De 5 kan vælge at medbringe 
1 rådgiver. Alle andre skal forlade standen under 
bedømmelsen.

Dommernes besøg på standen varer ca. 5 min. 

Det pointeres, at selve opstillingen af standen til DM skal 
foretages udelukkende af teamets deltagere. Brud på 
dette kan medføre diskvalifi kation eller kan trække ned i 
bedømmelsen. 

Et maksimum på 100 point kan gives af dommerne 
for standinterviewet. Bedømmelseskriterierne for 
standinterviewet er fælles for alle spor. 

Bedømmelseskriterierne kan fi ndes på ffe-ye.dk  
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Lukket interviewInterview - uden rådgiver
Teamets  medlemmer bliver interviewet af 
dommerpanelet i ca. 15 minutter uden deres rådgiver 
eller underviser. Dette foregår i et lukket dommerlokale.

De samme personer, som deltog under standinterviewet, 
skal medvirke – dog ikke rådgiveren. Dommerne vil 
tage udgangspunkt i den indsendte rapport. Det er 
tilladt at medbringe diverse hjælpemidler (kalkulationer, 
avisartikler, etc.).

Et maksimum på 150 point kan gives af dommerne. 
De 50 af disse point er sporspecifi kke. Det vil sige, at 
bedømmelsen rummer spørgsmål og kriterier, som er 
særligt relevante for det spor, teamet stiller op i, og at 
der for disse spørgsmål er 50 point på spil. De øvrige 
spørgsmål og kriterier for interviewet er fælles for alle 
spor, og her kan der således opnås en pointsum på 100 
point.

Desuden vil dommerne være opmærksomme på, 
hvordan teamet har:

− Skabt sit image
− Brugt de kollektive færdigheder som teamets 

medlemmer har
− Været udviklende for deltagernes engagement over 

for teamets aktiviteter 
− Overvundet modgang og problemer
− Opnået opstillede mål
− Evnet at kommunikere på engelsk

Ovenstående regler skal følges af de deltagende 
teams.  
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Diverse 

Vigtige 
deadlines!

Yderligere 
oplysninger 

Hjemmeside

Forplejning
Der vil være forplejning i løbet af dagen.

Transport & overnatning
DM-deltagere skal selv booke og betale for transport og 
overnatning. 

31. marts kl. 12: 
Rapport til DM skal være modtaget hos FFE

12. april kl. 12:
Scenepræsentation (PowerPoint el. Prezi) til DM skal 
være modtaget ved FFE

Fonden for Entreprenørskab 
Teamet for Ungdomsuddannelserne
Ejlskovsgade 3D
5000 Odense C

Email:  ung@ffe-ye.dk
Hjemmeside: www.ffe-ye.dk

Projektleder for Company Programme - Danmarks-
mesterskabet i Entreprenørskab, Mette Meulengracht 
Jensen kan kontaktes på:

Tlf.:   6545 2467
Email:  mettem@ffe-ye.dk

Find bedømmelseskriterier og yderligere oplysninger 
om DM på vores hjemmeside http://www.ffe-ye.dk/
programmer/company-programme/events-og-deadlines/
dm 
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